=====================================
Nippolin ylimääräinen kokous 3/2010
=====================================
Aika: 12.11.2010 klo 18:15
Paikka: Ravintola Cantina (Keltsu, Otakaari 22-24, 02150 Espoo)
Paikalla:
Juho Biström
Tatu Paronen
Juha Tammelin
Jussi Judin
Juha Manninen
Hanna Ukkola saapui 18.281. Kokouksen avaaminen
======================
Kokous tokaistiin avatuksi 18.24.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
==========================================================
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
=====================================
Puheenjohtajana toimi Juho Biström, sihteerinä Jussi Judin. Pöytäkirjantarkastajina Tatu Paronen
ja Juha Manninen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
=========================================
Kokouksen työjärjestykseen lisättiin uusi kohta 8 ja esityslistan kohdat 8-12 siirrettiin
työjärjestykseen yhdellä eteenpäin.
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
================
Nippolin AYY-portaali on kopypastella päivitetty.
Vaalikokous on ehkä noin viikko-pari bileiden jälkeen.
6. Talousasiat

==============
Toivottavasti nämä bileet menee plussalle, niin ei olla hirveästi tappiolla tänä vuonna. Eli tililtä
löytyy rahaa, erityisesti kun tuet saapui syksyn alussa.
7. Opintopiirit
===============
Opintopiireissä käy muutamia henkilöitä per piiri.
8. Kylävaaleissa yhdistyksen äänenkäytön valtuutus
==================================================
Ylioppilaskunnan tiloja vuokranneilla yhdistyksillä on yksi ääni kylävaaleissa.
Äänestyspäivä on 25.11.2010.
Juha Biström valtuutettiin edustamaan Nippolia näissä vaaleissa.
9. Saunaillan 20.11. järjestäminen
==================================
Emännän näkemys ruokailusta:
Samaa kuin viime kerralla.
- pipareita
- hankitaan pari rasiaa pipareita
- riisipuuroa
- puuroriisiä löytyy valmiiksi ihan törkeästi
- kinkkua
- 10 kg
- rosollia
- joku pieni paketti kaupasta
- laatikoita
- vähän muutamaa eri laatua
- tähtitorttuja
- 80 kappaletta (nämä on suosittuja)
- glögiä
- joku 6-8 puolen litran tiivistepulloa
- muistetaan myös alkoholiton glögi
- siinä vaiheessa kun lisätään viinaa glögiin, niin annetaan glögin seistä vähän aikaa, ettei kaikki
alkoholi haihdu siitä heti.
Tehdään ruokaa 50 henkilölle.

Gaja haluaa tehdä misokeittoa ja yakitoria. Okura varmaan tekee curryta. Tekeekö Kaori jotain
palloja?
Soijaa löytyy ihan törkeästi.
Musiikki: Tatu Paronen järjestää jotain jouluista musiikkia.
Viihde: joulupukki. Telkkari. NES.
Juha Biström hakee avaimen.
Kauppa:
- Juha Tammelin hakee oman juttunsa
- Tatu Paronen hoitaa muita asioita Juha Biströmin kanssa aamulla.
- Juha hakee kinkun aikaisemmin.
Bileet alkaa 18.00 ja sisäänpääsy 5 euroa.
Aloitellaan tekeminen siinä 16.00.
10. Syksyn muut tapahtumat
==========================
Vuosikokous tulee.
Mahdollisia tapahtumia, joita kukaan ei varmaan jaksa järjestää:
- TV-ilta, Tatu Paronen harkitsee tämän järjestämistä keväällä.
- Megazone
11. Uusien aktiivien ja jäsenten kalastus
=========================================
Ei ole hirveästi näkynyt.
Juliste esimerkiksi kielten kurssien ilmoitustauluille.
12. Muut esille tulevat asiat
=============================
Äskeiset ruoat oli todella suolaisia.
KV-jaoston kokouksia on ollut 1 koko vuonna.
Se on perjantai.
13. Kokouksen päättäminen
=========================

Kokous päätettiin 19.49.

